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Mae-Jang Forest Plantation Management Summary 
บทสรุปการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน สวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

สวนป่าแม่จาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง 

สวนป่าแม่จาง สังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล าปาง องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นสวนป่า
โครงการ 1 ปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เริ่มปลูกสร้าง
สวนป่าไม้สัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ถึงปี พ.ศ. 2528   รวม 18 แปลง เนื้อที่
สวนป่าส ารวจจาก GPS ทั้งหมด 19,169.124  ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวได้ขึ้น
ทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตาม พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535  

ส านักงานสวนป่าแม่จาง  ตั้งอยู่ในพิกัดจากดาวเทียมระบบ UTM E 
528021  N 2029499  ที่ตั้ง ส านักงานสวนป่าแม่จาง  หมู่ที่ 3  ต าบลสบป้าด  อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง         
อยู่ห่างจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร  พ้ืนที่สวนป่าฯ ตั้งอยู่ในเขต  ต าบลสบป้าด และ ต.นาสัก 

 

 

แผนที่แสดงพื้นที่การด าเนินกิจกรรมของงานสวนป่าแม่จาง ประจ าปี 2558 
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ระบบการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
(Sustainable Forest Plantation Management System) 

 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
นโยบายมุ่งเน้นให้สวนป่าในสักกัดมุ่งปฏิบัติการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน เพ่ือก้าวสู่ระบบการจัดการสวนป่าที่เป็นสากล
โดยการปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาบูรณะป่าไม้เพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ โดยได้ก าหนดพันธกิจด้านธุรกิจ 
ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานการผลิตไม้
และบริการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจสู่ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ไม้ของ
ประเทศอย่างพอเพียงและยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและธุรกิจบริการที่มีป่าไม้
เป็นพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร พัฒนาระบบและสร้างกลไก
การตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือให้การปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
และพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการด าเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบ
เขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม   

 การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนประกอบด้วยความยั่งยืน 3 ประการ 
 - ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ความยั่งยืนด้านสังคม  
 - ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน 
  - รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในสวนป่า 
  - ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์ของสวนป่า 
  - ฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในสวนป่า 
  - อนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของพืช และสัตว์หายากที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธ์ 
  - ส่งเสริมสถานภาพด้านสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น 
  - สนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตไม้จากสวนป่า 
 

อัตราก าลังการบริหารจัดการงานสวนป่าแม่จาง 

 

 

 

 

 

 

 

นายไตรรตัน์ รวมสุข      
ผูช้่วยหวัหน้างานสวนป่าฯ 

นางสาวสุภาพร บุญจูบุตร      
พนักงานบัญช ี

นายคนองวัย แดงชมภ ู     
พนักงานด้านการท าไม ้

นายสุชาติ ภูค า                       
พนักงานด้านปลูกสรา้งสวนป่า 

นายไปล่ ตันมล      
พนักงานปฏบิัติการ 

นายอุดม ดวงตา      
พนักงานปฏบิัติการ 

นายทองหลาน ทองใหญ่      
พนักงานปฏบิัติการ 

นายเสถียร ค าอ้าย     
พนักงานปฏบิัติการ 

นายธเนศ นิว่หยิ่น      
 พนักงานปฏิบัติการ 

นายปยิะพันธ์ วรรณมณี
หัวหน้างานสวนป่าแม่จาง 
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การด าเนินงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนของงานสวนป่าแม่จาง 

 1. ด้านเศรษฐกิจ 

  - พ้ืนที่ให้ผลผลิตทั้งหมด  16,299.252 ไร่ 
  - ความเพ่ิมพูนเฉลี่ย (AYI)  0.286 ลบ.ม./ไร่/ปี 
  - ความเพ่ิมพูนทั้งปีของสวนป่าฯ 4,667 ลบ.ม./ไร่/ปี 
 

  การท าไม้ประจ าปี 2559 
   - แปลง 2524 เนื้อที่ 809.83 ไร่  ปริมาตร 2,800 ลบ.ม. 
   รวมทั้งหมด 2,800.00 ลบ.ม. 
 * การท าไม้ของสวนป่าแมจ่างไมเ่กินปริมาณความเพิม่พูนท้ังปี เพ่ือให้เกิดการฟื้นตัวของป่า และท าการปลูกเสรมิรอบตดั ฟันที่ 2 
 หลังการท าไม้เสร็จ 

แผนการท าไม้ของงานสวนป่าแม่จาง 

ปีที่ด าเนินการ แปลงป ี เนื้อที่ 
(ไร่) 

ปริมาตร 
(ลบ.ม.) 

วิธีการตดัสาง 

2559 2524 809.83 2,800.00 Selection  thinning 
 

2560 
2522 633.47 2,500.00 Selection  thinning 

2544/12 

 

277.24 240.00 Low thinning 
2545/12 335.08 260.00 Low thinning 

 

2561 2522 633.47 2,500.00 Selection  thinning 
2545/14 388.66 500.00 Low thinning 

     
2562 2521 633.47 2,500.00 Selection  thinning 

2544/12 277.24 240.00 Low thinning 
2545/12 335.08 260.00 Low thinning 

 

  การปลูกสร้างสวนป่า ประจ าปี 2559 
  - สวนป่าด าเนินการปลูกเสริมรอบตัดฟันที่ 2 แปลงปี 2559/2523 เนื้อที่ 280.00 ไร่และแปลงปี 
 2559/2524 เนื้อที่ 373.46 ไร่ พร้อมทั้งบ ารุงดูแลตามแผนการด าเนินงานจัดการสวนป่าไม้สักแปลงปลูกเสริม
 รอบตัดฟันที่ 2 
  - ด าเนินการบ ารุงดูแลสวนป่าไม้สัก และป้องกันการลักลอบขโมยไม้ในพ้ืนที่สวนป่าแม่จาง  
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 2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
  พ้ืนที่สวนป่าแม่จาง  มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 300 -  425 เมตร 
สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเบญจพรรณแล้งและเต็งรัง  มีพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ป่า เต็ง ยางพลวง ฯลฯ 
ทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบ  แบ่งประเภทได้ ดังต่อไปนี้  1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ได้แก่ หนูท้องขาว กระรอก กระแต                   
2. สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ ตะกวด เต่าเหลือง และงูชนิดต่างๆ  3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ได้แก่  กบนา เขียดจิก คางคกบ้าน    
4. นก ได้แก่ ไก่ป่า นกกางเขนดง นกแซงแซว นกปรอท นกกระปูด และนกเขา เป็นต้น 
  สวนป่าฯ ได้ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์รวมกันทั้งสิ้น 2,203.08 ไร่  คิดเป็น 11.49 % ของเนื้อที่สวนป่าทั้งหมด 
(19,169.124 ไร่) โดยแบ่งพ้ืนที่อนุรักษ์ ออกเป็นแต่ละประเภท ดังนี้ 
  1.พื้นที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
  2.พ้ืนที่แนวกันชน (Buffer Zone) 
  3.พื้นที่ป่าก่ึงธรรมชาติ  
  4.พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

ผลการตรวจสอบสถานภาพ (Status) ของพรรณพืชที่ส ารวจพบไม่พบชนิดพรรณพืช และสัตว์ป่าที่ถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มสถานภาพที่ถูกคุกคาม (threatened status) ตามการจัดของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ONEP, 2006) และ IUCN (2010) ตามผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่สวนป่าแม่จาง 
(ส ารวจโดยคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, 2558)  

การตรวจสอบติดตามด้านสิ่งแวดล้อม งานสวนป่าแม่จางได้ท าการหมายแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ติดป้ายสื่อ
ความหมาย และท าบันทึกการตรวจสอบติดตามสภาพของพ้ืนที่อนุรักษ์ และงานสวนป่าฯ ได้ก าหนดต้นไม้อนุรักษ์ พร้อม
ทั้งติดป้ายให้ทราบอย่างชัดเจน และท าการบันทึกดูแลตรวจสอบติดตาม 

 
          
           * การหมายแนว และตดิป้ายสื่อ

                 ความหมายบริเวณพื้นท่ีอนุรักษ์
    

     
   

  
* ติดป้ายสื่อความหมายต้นไม้อนุรกัษ์ 
และตรวจสอบติดตาม       
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พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ (HCV) 

หมายถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต คุณค่าด้านนิเวศวิทยา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและสังคม ที่ได้รับการพิจารณาว่ามี
ความโดดเด่นส าคัญมาก ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรือในระดับโลก ซึ่งคุณค่าเพ่ือการอนุรักษ์อย่างสูงนี้ จ าเป็น
อย่างยิ่งต้องได้รับการคุ้มครอง รวมถึงต้องสร้างมาตรการหรือแผนเพ่ือการจัดการและติดตามเพ่ือให้แน่ใจสิ่งที่ได้รับการ
พิจารณาให้อยู่ในสถานภาพ HCV นั้นยังคงอยู่หรือได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งข้ึน  

จากการส ารวจ และลงความเห็นกับชุมชนในการก าหนดพื้นที่ HCV ในพ้ืนที่สวนป่าแม่จาง ได้แบ่งพ้ืนที่ HCV 
แต่ละประเภทความส าคัญ ดังนี้ 

1. HCV 1.3 Endemic species: วัดถ้ าอินทร์เนรมิต และถ้ าผาจิน พบค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ 
2. HCV 4.1 Water protection: พื้นที่ชุ่มน้ า 
3. HCV 5 Basic need of local communities: วัดถ้ าอินทร์เนรมิต และบ่อน้ าผุด 
4. HCV 6 Cultural identity of local communities: วัดถ้ าอินทร์เนรมิต 
การจัดการและการตรวจติดตาม  งานสวนป่าแม่จางได้จัดชุดส ารวจ และดูแลพ้ืนที่ HCV โดยการบันทึกลง

ในแบบบันทึกตรวจติดตามพ้ืนที่ HCV เมื่อพบความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขต่อไป 

ผลการตรวจติดตาม จากการส ารวจตรวจติดตามไม่พบความเสียหาย และผลกระทบจากการประกอบ
กิจกรรมของทางงานสวนป่าแม่จาง และจากปัจจัยภายนอก ต่อพ้ืนที่ HCV คือ วัดถ้ าอินทร์เนรมิต ถ้ าผาจิน แต่อย่างใด 
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ชุ่มน้ า และบ่อน้ าผุด มีแนวโน้มของไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง งานสวนป่าฯจึงได้ท าการป้องกันไฟป่า โดย
การท าแนวกันไฟ และตรวจตราป้องกันพื้นที่ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 
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จากการตรวจสอบติดตามการพังทลายของดิน ตามสถานีตรวจวัดการพังทลายของดินในพ้ืนที่สวนป่าแม่จาง 
แปลงปี 2523 และ 2524 ในการตรวจสอบติดตามพบว่าค่าการพังทลายของดินในพ้ืนที่ของสวนป่าฯ อยู่ในระดับที่น้อย
มาก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่า เช่น ทรัพยากรน้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นต้น  

 

 

 

 

 
ภาพการตรวจวัดการพังทลายของดิน ในพ้ืนที่สวนป่าแม่จาง 

* แนวทางการป้องกัน และแก้ไขการพังทลายของดิน อยู่ในหัวข้อการส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้
จากการส ารวจด้วยแบบส ารวจ Site Inspection ทั้งก่อนและหลังการท าไม้ 

การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (SITE INSPECTION) ก่อนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
การส ารวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ Site Inspection นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความเสี่ยง 

แนวโน้ม และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ที่มีการปฏิบัติงานของสวนป่า เช่น การปฏิบัติงานด้านการ
ท าไม้ การปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนป่า และการสร้างถนนป่าไม้ ซึ่งงานสวนป่าแม่จางจะด าเนินการส ารวจ       
Site Inspection ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงาน ป้องกันและตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม  

จากการส ารวจพ้ืนที่ด้วยเครื่องมือแบบการส ารวจ Site Inspection ในการด าเนินงานด้านท าไม้ ปลูกสร้าง
สวนป่า และสร้างถนนป่าไม้ สรุปได้ว่าไม่พบพืชพรรณ และสัตว์ที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพ้ืนที่ HCV บริเวณพ้ืนที่
แปลงท าไมแ้ละทางงานสวนป่า แม่จางได้ก าหนดแนวทางการจัดการเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งชี้แจง
ให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวกันชน (Buffer Zone) หรือไม้ใกล้ทางตรวจการ 
2. ละเว้นการท าไม้บริเวณพ้ืนที่สองฝั่งล าห้วย (Stream Bank) 
3. สร้างฝายดักตะกอน และชะลอความชุ่มชื้น บริเวณล าห้วยที่อยู่ในพ้ืนที่ท าไม้ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่

ท าไม้ 
4. ปลูกหญ้าแฝกบริเวณที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดิน 
5. งดเว้นการตัดถนนป่าไม้ใหม่ รวมทั้งระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องสร้างถนนป่าไม้    
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 3. ด้านสังคม 
 ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่าแม่จาง ประกอบด้วย  2 ต าบล คือ ต าบลสบป้าด ซึ่งเป็นที่ตั้งของส านักงานสวนป่าแม่จาง 
และหมู่บ้านสวนป่าแม่จาง อยู่ในเขตพ้ืนที่ด้วย และปัจจุบันหมอนไม้ชั่วคราว แปลง 2523, 2524 (ก่ิวคอควาย) ได้ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ของต าบลนาสัก  
 * จากการส ารวจ สอบถามผู้น าชุมชนรอบสวนป่าแม่จาง ไม่พบว่ามีชมุชนพื้นเมือง หรือชนเผาใดๆ ที่เคยอาศัยอยู่ใน 
 บริเวณพื้นท่ีสวนป่าแม่จาง พื้นที่รอบสวนป่าแม่จาง  

 
 

  นโยบายของสวนป่าแม่จางด้านสังคม 
-  พิจารณาจ้างแรงงานจากชุมชนท้องถิ่นใกล้ๆสวนป่าเป็นอันดับแรกและก าหนดค่าจ้างแรงงาน ด้วยความเป็นธรรม 

 -  มีการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานสวนป่าและคนงาน 
 -  ส่งเสริมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 -  ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับคนงาน 
 -  สนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา 
 -  จ าหน่ายไม้สักของสวนป่าในราคายุติธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นและหมู่บ้านป่าไม้ 
 -  สร้างโครงการความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไม้ต่อเนื่อง 
 -  มีระบบแก้ไขข้อขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่น 
 -  มีพนักงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น 
 -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสวนป่า 
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ภาพการร่วมกิจกรรมทางสังคม กับชุมชนรอบพื้นที่สวนป่าฯ 

- กิจกรรมวันเด็กหมู่บ้านสวนป่าแม่จาง ต าบลสบป้าด 

.      

- จัดโรงทานวัดสบป้าด ต าบลสบป้าด อ าเภอแม่เมาะ 

    
 

- งานถวายผ้าป่าสามัคคี ส านักสงฆ์สวนป่าแม่จาง 
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- อบรม และรณรงค์เร่ืองไฟป่า เพ่ือป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับชุมชนรอบสวนป่า ต.สบป้าด 

  
 

     
 

- ประชุม ชี้แจ้ง เร่ืองการจัดการสวนป่าอย่างย่ังยืน ร่วมกับผู้น า และสมาชิกของชมุชนรอบสวนป่า 
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แผนการจัดการสวนป่า ระยะยาว 5 ปี 

ล าดับ รายละเอียด 2557 2558 2559 2560 2561 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
- แผนการท าไม้(ลบ.ม.) 
- แผนการปลูกเสริมฯ (ไร่) 

 
 

 
2800 
265 

 
 

 
3200 
700 

 
 

 
2800 
653 

 
 

 
3000 
810 

 
 

 
3000 
633 

 
 

2. ด้านสังคม 
- กรมธรรม์อุบตัิเหตุ (ปีละ) 
- ตกลงกับชุมชน(ครั้ง) 
- มวลชนสัมพันธ์(ครั้ง) 
- การจ้างแรงงาน (%) 
- การอบรม (ครั้ง) 

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

 
1 
1 
12 
100 
3 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พื้นที่ HCV  
- พื้นที่อนุรักษ์ (ไร่) 
- ต้นไม้อนุรักษ์ (ต้น) 
- สถานีวัดการพังทลายของดิน(ครัง้) 
- Site Inspection(ครั้ง/ปี/กจิกรรม) 

 
4 

2,203 
6 
3 
2 

 
4 

2,203 
6 
3 
2 

 
4 

2,203 
6 
3 
2 

 
4 

2,203 
6 
3 
2 

 
4 

2,203 
6 
3 
2 

 

 ผลการด าเนินงานของสวนป่า ที่ผ่านมา 
 สวนป่าแม่จาง มีการด าเนินงานได้ตามแผนการจัดการที่ได้ก าหนดไว้ ทุกประการ ท าให้มีความยั่งยืน และสรุปผล
การด าเนินงานในปี 2558 ดังนี้ 

  1. ด้านเศรษฐกิจ  ผลการท าไม้แปลง 2523 ,2524 ปริมาตร 3,555.93 ลบ.ม. มีการจ าหน่ายไม้ให้กับราษฎร ประชาชน

ทั่วไป ได้ใช้ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย สรา้งรายได้ให้กับ สวนป่าแม่จาง เป็นเงินประมาณ  38,000,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน และใช้
ในการด าเนินงาน เป็นเงินประมาณ 7,000,000 บาท 

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม สวนป่าแมจ่าง ด าเนินการจัดท ากจิกรรมตามแผนการจดัการ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 12 

กิจกรรม เช่น กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ า การป้องกันไฟป่า การปลูกไมป้่า ไม้ผลเพื่อการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมในพ้ืนท่ีสวนป่า และแตง่ตั้ง
เจ้าหน้าท่ีในการตรวจตราป้องกันรักษาพื้นที ่HCV และพื้นที่ของสวนป่าจ านวน 19,169.124 ไร่ เป็นต้น มีค่าใช้จ่าย ด้าน สิ่งแวดล้อม    
เป็นเงินประมาณ 50,000 บาท 

 3. ด้านสังคม   สวนป่าแม่จาง ได้มีกิจกรรมท่ี บริการด้านสังคม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆในท้องถิน่ การท าประกันชีวิตกลุม่ เป็นต้น การจ่ายเป็นค่าจา้งแรงงานชุมชนรอบสวนป่าให้มีงานและมีรายได้ โดยสรุป 
ค่าใช้จ่าย ที่ใช้ด้านสังคม เป็นเงินประมาณ 4,000,000 บาท ในการจัดการสวนป่าอยา่งยั่งยืน ทั้งสามด้าน โดยสรุป มีความส าเร็จ และ
ยั่งยืน ตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงคไ์วทุ้กประการ 
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วิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

“เป็นผู้น ำกำรจัดกำรสวนป่ำเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมไม้สูส่ำกล” 
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